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 یزد استان  اردکانمراتع  یاهیگپوشش بر  آوري آب باران جمع اثر
 

 4احمدي محمدحسن، 3، محمدرضا احمدي2بمان میرجلیلی، علی*1کیاصدیقه زارع

 جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان یزد،  قاتیبخش تحق ،یپژوهش اریاستادنویسنده مسئول و  -1
 s.zarekia@areeo.ac.irسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، یزد، ایران.

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان یزد،  ،يزداریبخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخ ،محقق پژوهشی-2
 ات، آموزش و ترویج کشاورزي، یزد، ایران.سازمان تحقیق

 کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان یزد  -3
 ، یزدشهرستان اردکانکارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداري   -4

 

 چکیده 
 انجامیري از تخریب مرتع، ، عملیات اصالحی مناسب جهت استفاده صحیح و اصولی و جلوگاي مرتعداري با توجه به نوع مرتعهدر طرح

با گذشت چند سال باشند. کاري، نهال کاري، احداث آبشخور میشود. این عملیات شامل قرق، بذرپاشی، ذخیره نزوالت آسمانی، کپهمی
قرار گیرد. به همین ارزیابی مورد  الزم بود ،در مراتع گهر شهرستان اردکانتوسط اداره منابع طبیعی اردکان ي آبگیر هااز احداث هاللی

) 97هاي آماربرداري در محدوده عملیات ذخیره نزوالت و خارج آن (شاهد) تعیین و در پایان فصل رویش (اردیبهشت منظور محل
. در داخل هر پالت درصد پوشش تاجی استفاده شددر محدوده هر منطقه از روش ترانسکت و پالت آماربرداري انجام شد. براي این کار 

گیري شد. نتایج نشان از افزایش پوشش در درون اندازههمزمان مقدار تولید سال جاري گیاهان مورد چراي دام  وي مختلف هاگونه
درصد نسبت به منطقه شاهد افزایش یافته است. با  2حدود داراي ذخیره نزوالت  منطقههاللی آبگیر دارد بطوریکه متوسط پوشش در 

هاي اخیر باعث شده تولید بسیار خشکسالیولی نزوالت در افزایش پوشش تاجی مناطق مختلف وجود موفقیت نسبی عملیات ذخیره 
. به طور کلی از نظر برآورد گردیدکیلوگرم در هکتار  20زیر  1397 خشک کل مرتع در سالکمی در مرتع وجود داشته باشد و تولید 

 15بعد از حدود  مترمیلی 100ع بیابانی با بارندگی کمتر از وضعیت پوشش گیاهی انجام عملیات اصالحی ذخیره نزوالت براي مرات
ي بومی هر چند سال یکبار هابا استفاده از گونهکاري و نهالکاري کپه ،تواند موفقیت آمیز باشد با اینحال انجام عملیات بذرکاريسال می

 باشد.ها ضروري میالیخشکسروبرو شدن با با توجه به از دست دادن قوه نامیه بذور بعد از مدتی و یا 
 

 ذخیره نزوالت، پوشش گیاهی، مراتع خشک. کلیدي: هايواژه
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 مقدمه 
خوردار برخـوردار   ايايیگاه ویژهیگاه ویژهخاك از جاخاك از جا  یتیتآنها در تثبآنها در تثب  یریربه واسطه تاثبه واسطه تاث  یاهییاهیگگ  یش پوششیش پوششحفاظت آب و خاك در افزاحفاظت آب و خاك در افزا  یاتیاتامروزه نقش عملامروزه نقش عمل بر

قطرات قطرات   یمیماز برخورد مستقاز برخورد مستق  جلوگیريجلوگیري  و باو با  یدیدو قطرات باران عمل نماو قطرات باران عمل نما  ینینسطح زمسطح زم  یانیانمم  یک حائلیک حائلبه صورت به صورت   تواندتواندمیمی  یاهییاهیاست. پوشش گاست. پوشش گ
تع . اصـالح مراتـع ))13931393(برومند و همکاران، (برومند و همکاران،   یري نمایدیري نمایدجلوگجلوگ  ییپاشمانپاشمان  یشیشفرسافرسا  یجادیجادشدن ذرات خاك و اشدن ذرات خاك و ا  متالشیمتالشی  باران به سطح خاك ازباران به سطح خاك از صالح مرا . ا

شش گ. نوع پوشـش گشودشودمیمیدر هر منطقه اجرا در هر منطقه اجرا   یکییکیاکولوژاکولوژ  یطیطشراشرا  یتیتو با رعاو با رعا  یدیدتولتول  یش بازدهییش بازدهیاست که جهت افزااست که جهت افزا  یاتییاتیسلسله عملسلسله عمل بر بـر   یاهییـاهی. نوع پو
باهاي اصالح مراتع، ذخیره نزوالت آسـمانی اسـت کـه بـایکی از پروژهیکی از پروژهت. ت. آن اثرگذار اسآن اثرگذار اس  ییییمواد غذامواد غذا  یریرو ذخاو ذخا  یات خاكیات خاكخصوصخصوص که  ست  سمانی ا به توجـه بـه   هاي اصالح مراتع، ذخیره نزوالت آ جه  تو

هدف ذخیرهآبهاي حاصل از نزوالت آسمانی و با هـدف ذخیرهکمبود آب در مناطق خشک، جهت کنترل و مهار هرزآبها و سیلکمبود آب در مناطق خشک، جهت کنترل و مهار هرزآبها و سیل باران در سـازي آب بـاران در آبهاي حاصل از نزوالت آسمانی و با  سازي آب 
 ..))13921392نژاد و همکاران، نژاد و همکاران، مقیمیمقیمیگیرد (گیرد (مراتع انجام میمراتع انجام می

ها اینحال در برخی موارد میزان تأثیر هر یک از سازه ذخیره نزوالت باعث بهبود پوشش گیاهی شده با ،بر اساس تحقیقات متعدد
هاي سطوح آبگیر باران با استفاده ازسیستم هارگراهو بز ها) در رابطه با منظرسازي جاده1376لقمان ( در مناطق مختلف، متفاوت است.

هاي مقاوم به هاي مختلف سطوح آبگیر پرداخت. ضمن اینکه گونهروش تشریحوگیاهان مقاوم به خشکی بررسی را انجام داد و به 
ر استقرارنباتات، به منظور دهاو بزرگراههاهاي کوچک درحاشیه جادهخشکی را معرفی نمود، ایجاد سطوح نفوذ ناپذیر را در مقیاس

 داند.منظرسازي موثرمی
Chamani ) هاي پیتینگ و کنتور فارو را در استقرار پوشش گیاهی در مراتع گلستان را ) اثرات بکارگیري روش2011و همکاران

. اثر ها داردبه بقیه روش مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که استفاده از روش کنتورفارو تأثیر بیشتري بر روي پوشش گیاهی نسبت
هاي آبگیر بر تولید گیاهان مرتعی در مراتع شهرستان سربیشه ارزیابی شد. بر اساس نتایج مقدار تولید گیاهان مرتعی در مناطق سامانه

ایش مقدار سیلت در ها باعث افزباشد. همچنین این سامانههاي آبگیر دو برابر بیشتر از مناطق بدون عملیات ذخیره نزوالت میبا سامانه
 ).1394محمودي مقدم و همکاران، خاك و تغییر در بافت خاك شده است (

) در تحقیقی به بررسی اثر پروژه مکانیکی هاللی آبگیر بر تولید، درصد تاج پوشش، ترکیب گیاهی و 1391دلخوش و باقري (
نتایج بیان کردند اجراي این پروژه از طریق ذخیره مناسب در  رطوبت خاك در طرح مرتعداري گوریک شهرستان زاهدان پرداختند. آنها

 نزوالت آسمانی موجب افزایش رطوبت خاك و درصد تاج پوشش گیاهان شده است.
) تاثیر پیتینگ، ریپینگ وکنتورفارو را در ذخیره رطوبت و افزایش پوشش گیاهی مورد مطالعه قرار 1386( زاده و همکارانحبیب

درصد مربوط به پیتینگ با بذرپاشی وکمترین مقدار مربوط  66/44 ن دادندکه بیشترین درصد پوشش گیاهی بادادند. نتایج حاصل نشا
 .است درصد98/15به تیمار ریپینگ بدون بذرپاشی با 

عملیات مکانیکی بر بهبود فاکتورهاي پوشش گیاهی در مراتع سیلوانا استان آذربایجان غربی مؤید آن است که دو عملیات  یجنتا
و همکاران،  ياصالحی کنتورفارو و سد سنگی مالتی تاثیر زیادي در افزایش و بهبود عملکرد پارامترهاي گیاهی داشته است (سور

 یمراتع صورت گرفته است ول یاهیبر بهبود پوشش گ ينزوالت بدون بذرکار یرةذخ یررابطه با تاث در یاري). اگرچه مطالعات بس1396
 .استرابطه در دست  یندر ااندکی  یگزارشات مکتوب یزداستان  یابانیدر مراتع ب

 
  هامواد و روش

 خصوصیات منطقه مورد مطالعه
جه و درجـه و   3232کیلومتري شمال شهرستان یزد بین کیلومتري شمال شهرستان یزد بین   7575کیلومتري شمال شرقی شهرستان اردکان و کیلومتري شمال شرقی شهرستان اردکان و   1515منطقه مورد مطالعه در فاصله منطقه مورد مطالعه در فاصله  در

یه و ثانیـه و   1313دقیقه و دقیقه و   22درجه و درجه و   5454شمالی و شمالی و ثانیه عرض ثانیه عرض   88دقیقه و دقیقه و   2525درجه و درجه و   3232ثانیه و ثانیه و   2525دقیقه و دقیقه و   3030 جه و درجـه و   5454ثان قه و دقیقـه و   77در   3232دقی
ستگاه براساس آمار بارندگی بلندمـدت نزدیکتـرین ایسـتگاه  باشد.باشد.هکتار میهکتار می  32253225). مساحت عرصه ). مساحت عرصه 1(شکل ثانیه طول شرقی واقع شده استثانیه طول شرقی واقع شده است ترین ای مدت نزدیک براساس آمار بارندگی بلند

ترمتـرمیلیمیلی  6565//55هواشناسی به طرح مرتعداري گهر یعنی ایستگاه سینوپتیک اردکان متوسط بارندگی هواشناسی به طرح مرتعداري گهر یعنی ایستگاه سینوپتیک اردکان متوسط بارندگی  ندگی در بـوده اسـت.کمترین بارنـدگی در   م ست.کمترین بار بوده ا
سال ثبت شده است و بیشترین مقدار بارندگی در سـال   مترمترمیلیمیلی  1414با میانگین بارندگی با میانگین بارندگی   13671367-13681368سال سال  ندگی بـا میـانگین بارنـدگی   9191-9292ثبت شده است و بیشترین مقدار بارندگی در  یانگین بار با م

ستمیلیمتر گزارش شده اسـت  4545//66میزان بارندگی میزان بارندگی   9595-9696بوده است. در سال مورد مطالعه بوده است. در سال مورد مطالعه   مترمترمیلیمیلی  126126حدود حدود  طمحـدوده طـخاك خـاك  ..میلیمتر گزارش شده ا حدوده  رح رح م
هاي شیبدار عمق هاي شیبدار عمق باشد که در دامنهباشد که در دامنهمیمیشنی لومی شنی لومی بافت بافت   دارايدارايباشند. خاك سطحی باشند. خاك سطحی میمی  هاهافالتفالتاز نظر وضع ظاهري جزء از نظر وضع ظاهري جزء مرتعداري گهر مرتعداري گهر 
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بر(هـدایت الکتریکـی برابـر  شوريشوري  دارايداراي، ، 66//99  خاكخاك  pHشود. شود. گردد عمق خاك بیشتر میگردد عمق خاك بیشتر میخاك کم و هر چه شیب عرصه کمتر میخاك کم و هر چه شیب عرصه کمتر می کی برا هدایت الکتری )  99//1818  
جذب پتاسیم قابـل جـذب و و   ppm  44  فسفر قابل جذبفسفر قابل جذب  ..و درصد نفوذپذیري آن خوب استو درصد نفوذپذیري آن خوب است  درصددرصد  00//1313آلی آلی کربنکربن)، )، دسی زیمنس بر متردسی زیمنس بر متر بل    ppmپتاسیم قا

 باشد.باشد.میمی  147147

 ایران و یزد استان به نسبت) گهر مرتعداري طرح( گهر مطالعه مورد مرتع موقعیت -1 شکل

 
 روش تحقیق
بر ي آبگیر بـر هاهاهاللیهاللی  تاثیرتاثیر  بررسیبررسیبراي براي   هکتار انجام گردید. هکتار انجام گردید.   150150به مساحت به مساحت   هاللیهاللیعملیات ذخیره نزوالت با احداث عملیات ذخیره نزوالت با احداث   13831383در سال در سال  ي آبگیر 

یک منطقه معرف به عنوان منطقه داراي عملیات ذخیره نزوالت و یک منطقه به عنوان شاهد در نظر گرفته یک منطقه معرف به عنوان منطقه داراي عملیات ذخیره نزوالت و یک منطقه به عنوان شاهد در نظر گرفته   ،،پارامترهاي پوشش گیاهیپارامترهاي پوشش گیاهی
نهشد. در گام بعـدي نمونـه عدي نمو شت برداري در اواسـط اردیبهشـت شد. در گام ب سط اردیبه ب(قبـل از ورود دام بـ  13961396برداري در اوا بل از ورود دام  به روش ه مرتـع ) در هـر یـک از منـاطق معـرف بـه روش (ق عرف  ناطق م یک از م هر  تع ) در  ه مر

به متـري کـه بـه   400400ترانسکت ترانسکت   55متر مربعی در طول متر مربعی در طول   99پالت پالت   100100سیستماتیک تصادفی انجام شد. براي این کار در محدوده هر منطقه سیستماتیک تصادفی انجام شد. براي این کار در محدوده هر منطقه  که  تري  م
تاجی گمتر از یکدیگر در نظر گرفته شده بود، انداخته شد. در داخـل هـر پـالت درصـد پوشـش تـاجی گ  100100طور موازي و به فاصله طور موازي و به فاصله  شش  صد پو پالت در هر  خل  نهونـهمتر از یکدیگر در نظر گرفته شده بود، انداخته شد. در دا هاي هاي و

یهگیري شد. البتـه تولیـد تنهـا بـراي پایـهاندازهاندازهگیري گردید. همزمان مقدار تولید سال جاري گیاهان مورد چراي دام گیري گردید. همزمان مقدار تولید سال جاري گیاهان مورد چراي دام مختلف اندازهمختلف اندازه براي پا ها  ید تن ته تول هایی هایی گیري شد. الب
صادفی در پایه از هر گونـه گیـاهی بـه صـورت تصـادفی در   88تا تا   55تولید علوفه تولید علوفه   یبیبترتترت  ینینحضور داشتند. بدحضور داشتند. بد  هاللیهاللیها در داخل ها در داخل اتفاق افتاد که بوتهاتفاق افتاد که بوته صورت ت به  یاهی  نه گ پایه از هر گو

یهبا استفاده از قیچی باغبانی برداشت و در پاکتهاي جداگانه ریخته شد. همزمان درصد پوشش تاجی هر کـدام از پایـه  هاللیهاللیدرون درون  کدام از پا بر ها بـر با استفاده از قیچی باغبانی برداشت و در پاکتهاي جداگانه ریخته شد. همزمان درصد پوشش تاجی هر  ها 
یهها جمع و میزان تولید علوفه خشک مجمـوع پایـهروي پاکت مربوط به خود یادداشت گردید. سطح تاج پوشش پایهروي پاکت مربوط به خود یادداشت گردید. سطح تاج پوشش پایه موع پا شخص و ها نیـز مشـخص و ها جمع و میزان تولید علوفه خشک مج یز م ها ن

می هاي درصد پوشش گیاهی مـورد مطالعـه مـی رصد گیاهان بدست آمد. با لحاظ این مقدار بر روي دادهرصد گیاهان بدست آمد. با لحاظ این مقدار بر روي دادهبدین وسیله میزان تولید در هر دبدین وسیله میزان تولید در هر د عه  مورد مطال هاي درصد پوشش گیاهی 
 مورد مقایسه قرار گرفتند.مورد مقایسه قرار گرفتند.  tبا آزمون با آزمون   هاهاتوان به برآورد قابل قبولی از تولید در عرصه رسید. دادهتوان به برآورد قابل قبولی از تولید در عرصه رسید. داده

 
  نتایج و بحث

در جدول  1396گهر با سازه هاللی آبگیر مربوط به اندازه گیري اردیبهشت ماه  مرتعنتایج مربوط به تغییرات درصد پوشش تاجی در 
آمده است. نتایج نشان داد بیشترین مقدار پوشش مربوط به مناطق با عملیات ذخیره نزوالت بوده است بطوریکه میزان پوشش  12

 باشد. درصد در محل ذخیره نزوالت در مرتع گهر می 5/3گیاهی حدود 
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 گهر منطقه در گیاهی پوشش درصد تغییرات-1 جدول
 P ذخیره نزوالت  شاهد
1/2 ± 2/0  5/3 ± 4/0  ** 

 
گونه  4هاي مختلف در این سایت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد در مجموع تعداد همچنین درصد پوشش تاجی گونه

ها در پالتهاي انداخته شده در طول ترانسکت حضور داشتند و بجز این گیاهی در منطقه گهر حضور داشته است. البته این تعداد گونه
در مرتع گهر حضور داشته که در پالتها دیده نشدند. بر این   Scariola orientalisو  Heliotropium Aucheriهایی چون ها گونهگونه

 45/1درصد در منطقه ذخیره نزوالت و  Artemisia sieberi )27/2اساس در منطقه گهر بیشترین درصد پوشش تاجی مربوط به گونه 
درصد پوشش تاجی در منطقه هاللی آبگیر داراي  56/0با  Fortuynia Bungeiباشد. بعد از این گونه، گونه درصد در منطقه شاهد) می

ره نزوالت که داراي هاي ذخیهاي داخل سازههاي گونههمانطور که در روش تحقیق آمد علوفه پایه بیشترین پوشش تاجی بوده است.
ها در تولید بودند برداشت گردید و بر اساس میانگین درصد پوشش تاجی و تولید مربوط به آن و میانگین پوشش تاجی هر کدام از گونه

. ولید بودندهاي داراي تگونه درمنه، سالسوال، قلم، از گونهگهر ها در هکتار به دست آمد. بر این اساس در منطقه هکتار مقدار تولید بوته
  .ایجاد کندمنطقه را در کیلوگرم در هکتار تولید  5و قلم  1، سالسوال 5/14گونه درمنه ذخیره نزوالت باعث شده به این ترتیب 

 
 گهر منطقه در مختلف هايگونه گیاهی پوشش درصد تغییرات-2 جدول

 هاللی شاهد گونه

Artemisia sieberi  45/1 b 27/2 a 

Salsola tomentosa 0 13/0 a 

Fortuynia Bungei 05/0 b 56/0 a 
Zygophyllum 
atriplicoides 

0 15/0 a 

06/0 گیاه خشک a 1/0 a 

09/0 الشبرگ b 23/0 a 
 

 
آبگیر هايهاللی درون در گیاهان و تولید تاجی پوشش چشمگیر افزایش -2 شکل
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 1396 سال گهر مرتعداري طرح محدوده در شاهد منطقه تاجی پوشش وضعیت -3 شکل

 
  و پیشنهادها گیرينتیجه

نتایج این تحقیق نشان داد که اجرا یا عدم اجراي پروژه ذخیره نزوالت در قالب هاللی آبگیـر در منطقـه گهـر و کنتورفـارو در چـاه 
 متک و مزرعه بلبل اشکذر سبب تفاوت معنی دار در تاج پوشش، تراکم در اکوسیستم مرتعی گردیده است.

توان به یک نتیجه کلی رسید و آن، اینکه راه مقابله با اقلیم سخت و غیر قابل پیش بینی منـاطق خشـک و نیمـه میاز این مطالعه 
خشک، توسل به اقداماتی است که با کمترین هزینه فاکتور اصلی حیات اکوسیستم مرتعی، یعنی آب را به دام انداخته و در کنار تغذیه 

 ناشی از شستشو در رگبارها را به حداقل رسانند.ها و گیاهان و بهبود خاك، خطر سفره
شهریور میهکتار مساحت مرتعی ییالقی محسوب شده که زمان چـرا پـانزدهم اردیبهشـت تـا پـانزدهم شـهریور می  32253225مرتع گهر با مرتع گهر با  پانزدهم  تا  شت  پانزدهم اردیبه چرا  شد باشـد هکتار مساحت مرتعی ییالقی محسوب شده که زمان  با

 گردید. گردید.   هکتار با بذرکاري سال اول انجامهکتار با بذرکاري سال اول انجام  150150به مساحت به مساحت   ییعملیات ذخیره نزوالت با احداث هاللعملیات ذخیره نزوالت با احداث هالل  13831383(کتابچه طرح). در سال (کتابچه طرح). در سال 
ناطق ي آبگیـر دارد بطوریکـه متوسـط پوشـش در منـاطق هاهانتایج اندازه گیري پوشش گیاهی حکایت از افزایش پوشش در درون هاللینتایج اندازه گیري پوشش گیاهی حکایت از افزایش پوشش در درون هاللی شش در م سط پو که متو یر دارد بطوری ي آبگ

جود دهـد وجـود باشد. این نشان میباشد. این نشان میدرصد و در منطقه شاهد و بدون ذخیره نزوالت در حدود دو درصد میدرصد و در منطقه شاهد و بدون ذخیره نزوالت در حدود دو درصد می  33//55داراي ذخیره نزوالت حدود داراي ذخیره نزوالت حدود  هد و د
ستسبی را براي حضور بیشتر گونـه گیـاهی فـراهم کـرده اسـتهاي آبگیر شرایط مناهاي آبگیر شرایط مناهاللیهاللی کرده ا فراهم  یاهی  نه گ هاي نکتـه قابـل توجـه اضـافه شـدن گونـه هـاي . . سبی را براي حضور بیشتر گو نه  شدن گو ضافه  جه ا بل تو ته قا نک

ین است که در منطقه شاهد مشاهده نشد ولی سازه هاي ذخیره نزوالت حضور ایـن     Fortuynia Bungeiو و     Salsola tomentosaخوشخوراك خوشخوراك  است که در منطقه شاهد مشاهده نشد ولی سازه هاي ذخیره نزوالت حضور ا
شخوررت مناسب بودن شرایط پتانسـیل حضـور گونـه هـاي خوشـخوردهد منطقه گهر در صودهد منطقه گهر در صومیمیاین نشان این نشان دو گونه مهم را در برداشت. دو گونه مهم را در برداشت.  هاي خو نه  ضور گو سیل ح ك و ك و اارت مناسب بودن شرایط پتان

ید ز طرف دیگر نتایج نشان داد کمبود بارندگی در منطقه نتوانسته باعث ایجاد تولیـد اا  را دارد.را دارد.این دو گونه این دو گونه پرتولید پرتولید  سبی مناسـبی ز طرف دیگر نتایج نشان داد کمبود بارندگی در منطقه نتوانسته باعث ایجاد تول نهدر گونـهمنا هاي هاي در گو
تار) کیلوگرم در هکتـار)   2020(حدود (حدود می می ها) کها) کمرتعی موجود در منطقه شود و البته همان مقدار تولید (تولید سال جاري در بوتهمرتعی موجود در منطقه شود و البته همان مقدار تولید (تولید سال جاري در بوته که در نیـز کـه در کیلوگرم در هک یز  ن

سازهدهد سـازههاي ذخیره نزوالت حضور داشته اند و این نشان میهاي ذخیره نزوالت حضور داشته اند و این نشان میهایی بوده که درون سازههایی بوده که درون سازهمنطقه وجود داشت مربوط به پایهمنطقه وجود داشت مربوط به پایه حدي ها تـا حـدي دهد  تا  ها 
ته البتـه ار گیاه قرار دهند. ار گیاه قرار دهند. توانسته اند در شرایط بسیار سخت سالهاي خشک بتوانند مقدار رطوبت بسیار کم را نیز ذخیره کرده و در اختیتوانسته اند در شرایط بسیار سخت سالهاي خشک بتوانند مقدار رطوبت بسیار کم را نیز ذخیره کرده و در اختی الب

بیشتري از گیاهان خواهیم بیشتري از گیاهان خواهیم   یاریاربسبس  یدیدشاهد تولشاهد تول  ییخوب بارندگخوب بارندگ  یطیطاست که مطمئنا در شرااست که مطمئنا در شرا  9696-9797مربوط به سال خشک مربوط به سال خشک   مقدار تولیدمقدار تولید  ینیناا
فهاي ذخیره نزوالت در خاك در مراتع بیابانی میـزان نفـدهد با استفاده از تکنیکدهد با استفاده از تکنیکنتایج تحقیقات سایر محققان نیز نشان مینتایج تحقیقات سایر محققان نیز نشان میبود. بود.  یزان ن وذ آب وذ آب هاي ذخیره نزوالت در خاك در مراتع بیابانی م

 .Jahantigh and Pessarakli, (2009است (است (ههدر خاك بیشتر شده و تولید علوفه نیز بهبود یافتدر خاك بیشتر شده و تولید علوفه نیز بهبود یافت
یر نتایج این تحقیق نیز نشان داد با وجود انجام ذخیره نزوالت و موفقیت نسبی در این زمینه همچنان با توجه به خشکسالیهاي اخیـر  نتایج این تحقیق نیز نشان داد با وجود انجام ذخیره نزوالت و موفقیت نسبی در این زمینه همچنان با توجه به خشکسالیهاي اخ

تع بهبود وضعیت خاك در اثر فرسایش ناشی از نبود پوشش گیاهی، وضعیت مرتـع و کاهش پوشش گیاهی و عدم زادآوري مناسب و عدم و کاهش پوشش گیاهی و عدم زادآوري مناسب و عدم  بهبود وضعیت خاك در اثر فرسایش ناشی از نبود پوشش گیاهی، وضعیت مر
حدود باشد و مرتعی بـا تولیـد کـل حـدود ههضعیف و گرایش منفی است. این شرایط باعث شده تولید بسیار کمی نیز در مرتع وجود داشتضعیف و گرایش منفی است. این شرایط باعث شده تولید بسیار کمی نیز در مرتع وجود داشت کل  ید  با تول   2020باشد و مرتعی 

 باشد.باشد.کیلوگرم در هکتار مناسب چراي دام نمیکیلوگرم در هکتار مناسب چراي دام نمی
ترمتـرمیلیمیلی  100100اصالحی در مراتع مناطق خشک با میانگین بارندگی زیر اصالحی در مراتع مناطق خشک با میانگین بارندگی زیر   بطورکلی نتایج نشان داد وجود عملیاتبطورکلی نتایج نشان داد وجود عملیات سال میدر سـال می  م ند توانـد در  توا
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کاران (و همکـاران (  Akroushها در منطقه شود. به گفته ها در منطقه شود. به گفته باعث افزایش پوشش تاجی و تراکم گونهباعث افزایش پوشش تاجی و تراکم گونه یاي ) در منـاطق خشـک منطقـه بادیـاي 20112011و هم قه باد شک منط ناطق خ ) در م
شهریاري ین راه براي جبران کمبود بارندگی است. بهمـدي و شـهریاري ي ذخیره نزوالت بهتري ذخیره نزوالت بهترهاهاسازهسازه  مترمترمیلیمیلی  250250تا تا   100100اردن با بارندگی بین اردن با بارندگی بین  مدي و  ین راه براي جبران کمبود بارندگی است. به

جراي ) نیز بیان کردند اجراي عملیات هاللی آبگیر در مراتع نهبندان خراسـان جنـوبی تـأثیر مطلـوب و مـؤثرتري نسـبت بـه اجـراي 13951395(( به ا سبت  مؤثرتري ن لوب و  تأثیر مط نوبی  سان ج ) نیز بیان کردند اجراي عملیات هاللی آبگیر در مراتع نهبندان خرا
مدیریتعملیات کنتورفارو در جهت احیاء و افزایش پوشش گیاهی دارد و در اتخاذ مـدیریت ین زي الزم در ایـن زهاهاعملیات کنتورفارو در جهت احیاء و افزایش پوشش گیاهی دارد و در اتخاذ  سایش مینـه و جلـوگیري از فرسـایش ي الزم در ا لوگیري از فر نه و ج می

ندگی ) در مراتع استپی شهرستان سربیشه با میـانگین بارنـدگی 13941394باشد. همینطور محمودي و همکاران (باشد. همینطور محمودي و همکاران (تري میتري میداراي کارآیی قابل قبولداراي کارآیی قابل قبول یانگین بار ) در مراتع استپی شهرستان سربیشه با م
عث که داراي پوشش درمنه، استیپا و قیچ می باشد نشان دادند که احداث سامانه هاللـی آبگیـر (بـدون کشـت بـذر) باعـث   مترمترمیلیمیلی  184184 بذر) با شت  بدون ک یر ( لی آبگ که داراي پوشش درمنه، استیپا و قیچ می باشد نشان دادند که احداث سامانه هال

براي به طور کلی از نظر وضعیت پوشش گیاهی انجام عملیات اصالحی ذخیـره نـزوالت بـراي   است.است.افزایش دو برابري تولید علوفه مرتع شدهافزایش دو برابري تولید علوفه مرتع شده نزوالت  یره  به طور کلی از نظر وضعیت پوشش گیاهی انجام عملیات اصالحی ذخ
با اینحال انجام عملیات با اینحال انجام عملیات تواند به طور نسبی موفقیت آمیز باشد تواند به طور نسبی موفقیت آمیز باشد سال میسال می  1515بعد از حدود بعد از حدود   مترمترمیلیمیلی  100100مراتع بیابانی با بارندگی کمتر از مراتع بیابانی با بارندگی کمتر از 

قوه هر چند سال یکبار با توجـه بـه از دسـت دادن قـوه همچون سالسوال و قلم همچون سالسوال و قلم ي بومی ي بومی هاهابا استفاده از گونهبا استفاده از گونهو نهالکاري و نهالکاري   ارياريکککپهکپه  ،،بذرکاريبذرکاري ست دادن  به از د جه  هر چند سال یکبار با تو
 باشد.باشد.خشکسالیها ضروري میخشکسالیها ضروري میروبرو شدن با روبرو شدن با نامیه بذور بعد از مدتی و یا نامیه بذور بعد از مدتی و یا 

 
  قدردانی و تشکر

 شود.میي تحقیق قدردانی هااز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان یزد براي تامین هزینه
 

 منابع 
اثر تغییر کاربري اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك (مطالعه  .1393.  بهمنیار .،ع.م ، قاجارسپانلو .، م ،م.،برومند −

 .225-234: 9 .پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز. )موردي: سمسکنده ساري
(مطالعه موردي حوزه آبخیز  مختلف ذخیره نزوالت بر احیاء پوشش گیاهی يهاتأثیر روش. 1395بهمدي، م. ح. و ع. ، شهریاري.  −

 .51-57):1( 23. پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران -فصلنامه علمی. رومه و دهنو شهرستان نهبندان)
در ذخیره رطوبت و افزایش  تاثیر پیتینگ، ریپینگ وکنتورفارو .1386جوانشیر. .، مهرورزمغانلو، و ع ،گودرزي، ك..، ، م.حبیب زاده، ا −

 )60( 2پوشش گیاهی، مجله منابع طبیعی ایران، شماره
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